AGENDA
Overleg:
Datum:
Locatie:
Tijd:

Regiegroep Metropoolregio Amsterdam
30 oktober 2019
MRA Bureau? / digitaal
15.30 – 17.00 uur

Agendapunten
Algemeen:
1. Opening en mededelingen
Inhoudelijk / meningsvormend:
2. Invest-MRA
Presentatie door Victor Everhardt over de laatste stand van zaken met betrekking tot
Invest-MRA
Gevraagde afspraak:
2.1 Kennis te nemen van de laatste stand van zaken
Afspraakvormend:
3. Terugkoppeling schriftelijke ronde Regiegroep Metropoolregio Amsterdam april 2020
en vaststelling verslag extra Regiegroep van 10 juni 2020 (bijlage 3a, 3b)
Ter vaststelling de terugkoppeling van de schriftelijke ronde van de Regiegroep van april
2020, en het verslag van de extra bijeenkomst van de Regiegroep van 10 juni 2020.
Gevraagde afspraak:
3.1 Vaststelling van de terugkoppeling van de schriftelijke ronde van de
Regiegroep MRA van april 2020
3.2 Vaststelling van het verslag van de extra bijeenkomst van de Regiegroep van
de MRA van 10 juni 2020, en het openbaar verklaren van dit verslag
4. MRA Werkplan en Begroting 2021 (bijlage 4a, 4b)
Conform de afspraken in het convenant wordt elk jaar een MRA Werkplan en Begroting
opgesteld voor het daaropvolgende jaar, waarin concreet wordt opgenomen welke acties
en resultaten voor dat jaar zijn voorzien, welke bedragen daarvoor zijn begroot en hoe dit
wordt gefinancierd. Bijgaand in bijlage 4b het MRA Werkplan en Begroting voor 2021. In
de oplegger (bijlage 4a) die namens de Agendacommissie en Regiegroep aan alle MRA
deelnemers en hun Raden en Staten is verzonden, zijn enkele urgente onderwerpen
uitgelicht in relatie tot de Coronacrisis.
Gevraagde afspraken:
4.1 Het MRA Werkplan en Begroting 2021 vast te stellen
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5. Voortgang uitwerking evaluatie MRA samenwerking (bijlage 5a, 5b)
Bespreking van de voortgang van de uitwerking van de evaluatie van de MRAsamenwerking, met daarbij aandacht voor de punten die in de Regiegroep van oktober
2019 zijn benoemd in het routeboek. In de bespreking zal onder andere aandacht worden
besteed aan de sessie van 22 oktober met Ben Verwaayen over de Visie, en zal voor het
onderwerp versterken van de triple helix samenwerking ook de laatste stand van zaken
worden gepresenteerd. In bijlage 5a en 5b ter informatie een hulp aanbod bij de
uitwerking van de evaluatie van de Agendacommissie aan de voorzitter en vicevoorzitters van de Regiegroep en de reactie daarop.
Gevraagde afspraken:
5.1 Kennis te nemen van de voortgang
6. Lobby: investerend de crisis uit (bijlage 6a, 6b)
Het herstel uit de coronacrisis, de nieuwe MRA-agenda en de landelijke verkiezingen zijn
aanleidingen om de MRA-lobby richting politiek Den Haag in de bestuurlijke overleggen
scherp te stellen. Ter ondersteuning van de MRA-lobby is een document met
kernboodschappen vastgesteld (zie bijlage 6b) en wordt actiegericht gewerkt in het
koppelen van MRA-bestuurders aan bewindspersonen, Kamerleden en
verkiezingscommissies. Hier is ook voor de Regiegroep en haar leden een stevige rol
weggelegd.
Gevraagde acties:
6.1 Kennisnemen van de voortgang en acties in de Public Affairs MRA richting
politiek Den Haag
6.2 Kennisnemen van de onderliggende kernboodschap
6.3 Uitnodiging tot participatie in MRA-lobby-activiteiten door:
 De kernboodschap uit te dragen in eigenstandige contacten en
activiteiten.
 Op individuele basis mee te werken in specifieke lobbyactiviteiten,
waarbij het netwerk wordt benut en de boodschap wordt versterkt
7. Rondvraag
Openbaarheid stukken:
Onderstaande documenten zijn reeds bij het verzenden van de stukken openbaar gemaakt
(conform afspraken hierover in het Convenant):
-

Het MRA Werkplan en Begroting 2021 (bijlage 4a, 4b)

Daarnaast zullen na bespreking in de Regiegroep de volgende bijlagen openbaar worden gemaakt:
-

de terugkoppeling van de schriftelijke ronde van de Regiegroep van april 2020 (bijlage 3a)
het verslag van de extra bijeenkomst van de Regiegroep van 10 juni 2020 (bijlage 3b)
Bijlagen 5a, 5b, behorende bij de voortgang van de uitwerking evaluatie
Bijlage 6a, 6b, behorende bij het punt over de lobby richting Den Haag.
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